Zootecnia

PADRÃO DE RESPOSTA
Em termos de atendimento à proposta, espera-se que o estudante estabeleça
relação entre a qualidade do serviço de esgotamento sanitário e de tratamento
da água para o agravamento do número de casos de internação e morte por
diarreia entre a população brasileira: geralmente, quanto maior a abrangência
dos serviços, menor a ocorrência de internações por essa moléstia e menor os
gastos com os tratamentos de saúde.
Espera-se, também, que o estudante mencione pelo menos duas políticas
públicas implementadas para buscar resolver o problema e que proponha uma
ação visando contribuir para a sua solução.

O estudante deve elaborar um texto dissertativo, coerentemente estruturado,
que evidencie a capacidade de tratar os seguintes tópicos:
•

•

•

O papel da tecnologia digital. Esse papel deverá ser abordado
considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:
o A potencialização e/ou a facilitação das atuais ações de
espionagem;
o A execução e/ou a sofisticação de crimes contra a privacidade;
o A proteção – em termos de sigilo/invisibilidade – dos agentes
dessas ações.
A garantia dos direitos do cidadão e do Estado. Essa garantia deverá
ser abordada considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:
o As possíveis violações e/ou decorrentes reparações do direito à
privacidade;
o O descumprimento e/ou rompimento de acordos internacionais.
O problema da segurança. Esse problema deverá ser abordado
considerando pelo menos uma das escalas de ação:
o A do indivíduo (cidadão);
o A do Estado (segurança/soberania nacional);
o A das organizações (empresas e/ou instituições nacionais ou
internacionais).

Padrão de resposta
a) O estudante deve apresentar a seguinte resposta: 69% NDT
1kg SM ----- 0,6kgNDT
0,5kgSM------x=0,30kg NDT
1kg Milho --------------------------------------------------- 0,90kg NDT
0,20 kg milho (40% dos 50% concentrado) ------ x = 0,18kg NDT
1kg FT-------------------------------------------------------- 0,7 kg NDT
0,30 kg FT(60% dos 50% de concentrado)--------x = 0,21 kg NDT
Somando-se: 0,3 + 0,18 + 0,21 = 0,69 kg NDT/kg de alimento ou 69% de NDT.
b) O estudante deve apresentar a seguinte resposta: Consumo total 12 kg
MS/an, 6 kg de Silagem de Milho e 6 kg de concentrado.
400 -------- 100%
x---------------3%
x = 12 kg de MS/an
12 ---------- 100%
X --------------50%

X = 6 kg de MS de Silagem de milho e 6 kg MS de Concentrado.
6kgMS silagem------------------30%MS
x-------------------------------------100%
x = 20 kg de MN/an/dia
6kgMS---------------------------90%
x---------------------100%
x=6,67kgMV/an/dia
c) O estudante deve apresentar a seguinte resposta: 50% de milho e 50% de
farelo de trigo no concentrado
milho 90

80

f. trigo 70

10 parte milho
10 parte f. trigo
20 partes no total

Por regra de três:
20 ---------------- 100%
10 ---------------- x = 50% milho e 50% de F. Trigo
Ou pelo método algébrico:
X + Y = 100
x = 100 - y
0,9x + 0,7y = 80
0,9(100 – y) + 0,7 y = 80
90 – 0,9y + 0,7y = 80
0,2y = 10
y = 10/0,2
Y = 50% F. Trigo e 50% Milho.

Padrão de Resposta
a) A resposta do estudante deverá abordar pelo menos um aspecto social
e um aspecto econômico. Alguns exemplos podem ser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Geração de empregos (diretos e indiretos).
Inclusão social.
Cadeia produtiva.
PIB.
Exportação.
Melhoria da renda e poder de compra do produtor e do trabalhador
rural.
Melhoria da infraestrutura.
Produtos agropecuários mais baratos e com melhor qualidade para o
consumidor final.

b) A resposta do estudante deverá abordar ao menos 2 dos tópicos abaixo:
•
•
•
•
•
•

Infraestrutura e logística: rodoviária, ferroviária, hidroviária, portuária.
Legislação: ambiental, trabalhista.
Mão de obra: qualificação, disponibilidade, custo.
Processo produtivo: eficiência de produção, custo, qualidade.
Aspectos econômicos: câmbio, carga tributária, acesso ao crédito,
blocos econômicos.
Aspectos sanitários: profilaxia, patologias, barreiras sanitárias.

Padrão de resposta
a) A nota redigida pelos estudantes deve abordar os seguintes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Proibição do uso de hormônios pela legislação brasileira.
Inviabilidade econômica.
Melhoramento genético.
Nutrição animal.
Sistema de produção.
Sanidade.

b) Os estudantes podem citar os grupos de aditivos ou especificá-los
individualmente. Podem ser citados, por exemplo:
1. Digestivos: enzimas, ácidos orgânicos.
2. Equilibradores da microbiota: probióticos, prebióticos
simbióticos.
3. Melhoradores de desempenho: antibióticos para uso animal.
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